
NNaavvooddiillaa  zzaa  oobbeessnnee  tteehhttnniiccee,,  mmooddeell  CCHH  
Kat. štev. 12 12 39 model CH15K20 
Kat. štev. 12 12 41 model CH50K100 
Kat. štev. 12 03 55 model CH50k50 
 
Model  CH15K20 CH25K50 CH50K50 CH50K100 
Odčitavanje  20 g 50 g 50 g 100 g 
Območje tehtanja 15 kg 25 kg 50 kg 50 kg 
 
VVSSTTAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  ZZAAMMEENNJJAAVVAA  BBAATTEERRIIJJ  
Odprite pokrovček predala za baterije na zadnji strani tehtnice. Vstavite 9 V blok baterijo in spet zaprite pokrovček. Ko so baterije 
izrabljene, se na zaslonu tehtnice prikaže napis »LO«. Pritisnite stikalo OFF in takoj zamenjajte baterije. Zaradi varčevanja z baterijami 
se tehtnica izključi 4 minute po končanem tehtanju. 
 
TTEEHHTTAANNJJEE  
- Tehtnico vključite s pritiskom na tipko ON/TARE. 
- Tehtnica kaže »0.00« 
- Če je tehtanec težji od območja tehtanja, se na zaslonu prikaže »E« (=preobremenitev). 
- Tehtnico izključite tako, da enkrat pritisnete na tipko OFF. 
 
TTAARRIIRRAANNJJEE  
- Vključite tehtnico s pritiskom na tipko ON in počakajte na prikaz »0«. Obesite tehtanec in ponovno pritisnite tipko ON/TARE. 
- Prikaz na tehtnici kaže »0.00«. Teža tara bremena je shranjena interno. Sedaj lahko tehtanec postavite v posodo za tariranje in 

odčitate stehtano vrednost. 
- Če sedaj pritisnete tipko ON/TARE, se prikaže skupna tara vrednost. Če ponovno pritisnete na tipko ON/TARE, se na zaslonu 

prikaže »0.00«. celotna tara vrednost je shranjena. 
 
DDAATTAA  HHOOLLDD  
- s pritiskom na tipko HOLD se prikazna vrednost (tudi pri spremembi teže) na zaslonu prikaže za ca. 5 skund. 
 
Pomembna opozorila! 
Ta elektronska tehtnica je precizni instrument. Pri bližini elektromagnetnih polj so možna velika odstopanja prikaza. V tem primeru 
morate spremeniti položaj. Izogibajte se motečim pogojem okolice, kot so vetrič in vibracije. Izogibajte se tudi hitrim spremembam 
temperature, po potrebi tehtnico po prilagoditvi na temperaturo na novo nastavite. Izogibajte se visoki zračni vlažnosti, pari in prahu, ker 
tehtnica ni hermetično zaprta. Tehtnica ne sme priti v direkten stik s tekočino, saj bi le-ta lahko vdrla v mehanizem. Zato jo morate tudi 
čistiti le s suhimi ali vlažnimi krpami. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ker bi tako lahko poškodovali lak in plastične dele. Če se 
tehtanec strese, ga takoj očistite. Kratek čas ogrevanja po vklopu (traja nekaj minut) stabilizira izmerjene vrednosti. Tehtanec vedno 
namestite previdno. Na tehtnici ne puščajte trajno obešenega tehtanca izven območja uporabe tehtnice. Obvezno se izogibajte 
udarcem in preobremenitvam nad navedeno zgornjo mejo za bremena. Tako bi lahko tehtnico poškodovali. Pri motnjah med 
delovanjem morate tehtnico za kratek čas izključiti. Postopek tehtanja morate nato spet začeti znova. Tehtnice nikoli ne uporabljajte v 
prostorih, kjer lahko pride do eksplozij. Natančnost tehtnice lahko preverjate s testnimi utežmi. 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica 
uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobave 
nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk 
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je 

posledica nestrokovnega spajkanja 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben 
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 
45 dni vrnili popravljen ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske 
poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska 
cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 


